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امروز شما
خواندنی

فروردین
شدی  مرتکب  که  خطایی  از  باید 
عذرخواهی کرده و آن را جبران کنی. 
بود  خواهد  سخت  و  دشوار  کاری  این 
اما بهتر از آن است که همین راه غلط 
را  دیگران  یا  خود  و  رفته  آخر  تا  را 

نابودسازی.

    اردیبهشت
کن.

از  روبرو می شوی.  عاطفی  با مشکالت 
طرفی رفتارهای خشک و خشنت، از تو 
چهره نامطلوبی می سازد و او را فراری 
می دهد. درست است که مشکالتی باهم 
دارید اما این دلیل نمی شود که خودت 

را ببازی و اخم کنی.

   
خرداد

اعماق  در  باید  داشتن  دوست  و  عشق 
این  غیر  در  گیرد.  جای  آدمی  وجود 
منجر  ریاکارانه  رفتاری  به  صورت 
خواهد شد که به خود و دیگران لطمه 
می زند. خلوص در عشق حرف اول را 

می زند.
تیر   
این عشق بر عقل و دین تو خیمه زده و 
تو را کاماًل تحت تأثیر قرار داده است. 
دراین باره  تضمینی  یا  سفارش  هرگونه 
این  تا  کرد  باید صبر  و  است  بی فایده 

موج بگذرد یا این شعله فروکش کند.

مرداد
طرف  دو  هر  از  باید  محبت  و  عشق 
گاهی  طرفه  یک  عشق های  باشد. 
خطرناک خواهند بود. سعی کن کسی 
را دوست داشته باشی که او هم جایی 
در دل خود برای تو ذخیره کرده باشد.

     
شهریور

باش!  رفتارهایت  از  بعضی  مراقب 
با  و  شکست  را  دلی  می توان  به راحتی 
یک توهین روحی را آزرد اما همان دل 
به  با هزار کوشش  نمی توان  و روح را 

دست آورد.

 
مهر

مشکل  و  مانع  خود  برای  دلیل  بدون 
یک  کوچک،  اشتباه  یک  می تراشی. 
سهل انگاری  یک  و  غیرموجه  تأخیر 
بیهوده می تواند تو را دچار دردسرهای 

متعددی کند که اصاًل لزومی نداشت.

آبان
عاشقانه  یا  عاطفی  رابطه  یک  از  پیش 
ساخت.  آماده  آن  برای  را  خود  باید 
و  کرد  آب وجارو  را  خانه  باید  اول 
سپس از مهمان خواست که به آن قدم 
زیادی  تجربه  باید  راه  این  در   بگذارد. 

آموخت.

آذر
تو باید در برخورد با دوستان شجاعت و 
صراحت داشته باشی تا رابطه تان تضمین 
کوتاه،  مدتی  برای  ابتدا  در  شاید  شود. 
در  اما  بیاید  پیش  ناراحتی  و  دلخوری 

دراز مدت به تو حق خواهد داد.

دی

بتوانی  باید  که  می دهد  دست  فرصتی 
این  چون  کنی  استفاده  درست  آن  از 
به  دوباره  زودی ها  این  به  فرصت 
اما در مورد احساساتت  دست نمی آید. 

زیاده روی نکن چون پشیمان می شوی.

بهمن
این  و  می دهد  رخ  تحولی  زودی  به 
می ماند.  باقی  صورت  همین  به  شرایط 
دست  عامل  دهها  باید  وقت ها  بعضی 
به دست هم دهند تا اتفاقی بیفتد. بهتر 
فکر  به  کشیدن  انتظار  جای  به  است 

برنامه های فردیت باشی.

اسفند
آن قدر به کار و مسائل مالی سرگرمی 
که احساس و عاطفه را به کلی فراموش 
در  تو  زندگی  از  مهمی  بخش  کردی. 
پس  است  شده  خالصه  عاطفی  مسائل 

بیشتر به آن اهمیت بده.

جشنواره برداشت آلو 
در روستای حیدره 

قاضی خانی 
همدان

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع
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کنید تا در روزنامه درج گردد

هنرمندان ایرانی و افغانستانی در ساالنه هنرهای تجسمی »ساتین«

دومین ساالنه هنرهای تجسمی »ساتین« با نمایش بیش از ۳۰۰ اثر 
از هنرمندان ایرانی و افغانستانی با موضوع »نگرش تازه، بیان نو« 

در موسسه صبا آغاز به کارکرد.
دومین  برگزیده  آثار  نمایشگاه  ایرنا،  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
ساالنه »ساتین« جمعه ۱۶ مهرماه در مؤسسه فرهنگی هنری صبا 

آغاز به کارکرد.
نقاشی، مجسمه،  پنج رشته  اثر در  از ۳۰۰  بیش  نمایشگاه  این  در 
چاپ دستی، عکاسی و هنرهای جدید در گالری های ملی و خیال 

شرقی مؤسسه صبا به نمایش درآمده است.
دومین ساالنه »ساتین« با موضوع »نگرش تازه، بیان نو« به دنبال 
بستری  کردن  فراهم  و  هنر  مفهوم  ارائه  در  متفاوت  رویکردی 
از آثار هنرمندان جوان  نمایش، فروش و حمایت  مناسب جهت 

مستعد و خالق است.
پس از اعالم فراخوان در مدت ۶ ماه بیش از ۳۰۰۰ اثر به دبیرخانه 
ساالنه رسید که به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی نسبت به 
اولین دوره ساالنه داشتند. داوری آثار توسط ۱۳ نفر از اساتید هنر 
در ۲ مرحله انجام شد و درنهایت حدود ۳۰۰ اثر از ۱۵۰ هنرمند 
به مرحله نمایش راه یافت. به منظور حمایت از هنرمندان، تمامی 
آثار توسط کارشناسان قیمت گذاری شده و امکان خرید آن ها در 

نمایشگاه فراهم شده است.
غیررقابتی  به صورت  »ساتین«  تجسمی  هنرهای  ساالنه  دومین 
عنوان  به  را  نفر   ۲ بخش  هر  در  هیئت داوران  و  می شود  برگزار 
دریافت کننده بورس حمایتی »ساتین« به مبلغ هفتاد میلیون ریال 
پرهام  و  فخریان  فرهاد  عکاسی  بخش  داوران  می کنند.  معرفی 

بخش  خسروی،  خسرو  و  خلیلی  محمد  نقاشی  بخش  اف،  تقی 
بخش  هدایت،  رضا  و  فالح  شکوفه  ختایی،  مهرداد  دستی  چاپ 
کامبیز  و  زاده  شمسی  روح اهلل  حریریان،  نرگس  مجسمه سازی 
و  جهان  شرف  رزیتا  دارابی،  هلیا  جدید  هنرهای  بخش  صبری، 

شهرام انتخابی هستند.
بخش جنبی دومین ساالنه »ساتین« نیز به نمایش آثار هنرمندان 
افغانستانی اختصاص یافته است. در این بخش ۵۰ اثر از ۲۵ هنرمند 
طراحی،  نقاشی،  شاخه های  در  افغانستان  و  ایران  مقیم  افغانستانی 
نقاشی خط، عکاسی، ویدئوآرت و … به نمایش گذاشته شده است.
ساالنه »ساتین« در دومین دوره با حمایت معنوی مؤسسه فرهنگی 

اکو و دانشگاه هنر فرشچیان برگزارشده است.
بازدید از آثار برگزیده دومین ساالنه »ساتین«  عالقه مندان برای 
می توانند تا ۳۰ مهرماه همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ به فرهنگستان 
طالقانی،  و  بزرگمهر  بین  )عج(،  ولیعصر  خیابان  نشانی  به  هنر 
خیابان برادران شهید مظفر، پالک ۱۲۵، مؤسسه صبا، گالری های 

ملی و خیال شرقی مراجعه کنند.

اظهارنظر ضرغامی درباره »خاتون« 
و واکنش کارگردان

اهلل  سیدعزت  از  اظهارنظری  پی  در 
»خاتون«،  سریال  درباره  ضرغامی 
واکنش  هم  سریال  این  کارگردان 

نشان داد.
اهلل  سیدعزت  ایسنا،  گزارش  به 
فرهنگی،  میراث  وزیر  ضرغامی، 
گردشگری و صنایع دستی و رئیس 
در  یادداشتی  در  صداوسیما  اسبق 
توئیتر  در  خود  شخصی  صفحه 

نوشت:
اهلل  سیدعزت  از  اظهارنظری  پی  در 
»خاتون«،  سریال  درباره  ضرغامی 
واکنش  هم  سریال  این  کارگردان 

نشان داد.
اهلل  سیدعزت  ایسنا،  گزارش  به 
فرهنگی،  میراث  وزیر  ضرغامی، 
گردشگری و صنایع دستی و رئیس 
در  یادداشتی  در  صداوسیما  اسبق 

توئیتر  در  خود  شخصی  صفحه 
نوشت:

»خاتون خوب بود.
کارگردانی  و  پرکشش  قصه 
خوش ساخت  مجموعه ای  حرفه ای، 

را برای مردم تدارک دید.
ستودنی  همیشه  ایرانیان  مقاومت 

است.
هنرنمایی  و  پاکروان  تینا  خانم  از 
اثر  این  سازندگان  و  عوامل  همه 

ماندنی تشکر می کنم.«
با  ادامه  در  ضرغامی  اظهارنظر  این 
واکنشی از سوی کارگردان سریال 

مواجه شد.
جناب  است:  نوشته  پاکروان  تینا 
در  ضرغامی  مهندس  آقای 
روزگاری که تشویق کردن برایمان 
سخت و تخریب کردن آسان است، 
این  رفته  یادمان  که  روزگاری  در 
سرزمین مال ماست، اینکه خاتون را 
که طرف ایران ایستاده است، دیدید 
و  لطف شماست  و حمایت کردید 

باعث دلگرمی بود.
به گزارش ایسنا، »خاتون« سریالی 
بازی  با  عاشقانه  و  تاریخی  درام، 
خطیبی،  اشکان  جواهریان،  نگار 
مقدمی،  شبنم  مولویان،  میرسعید 
بهبودی،  رضا  حمیدیان،  بابک 
فروتنیان،  شاهرخ  پسیانی،  ستاره 
بهناز جعفری، مهدی قربانی، مهتاب 
ثروتی و با حضور مهران غفوریان، 
با  و  نعمتی  فرخ  و  دهکردی  پیام 
رضوی،  عاطفه  افتخاری  حضور 
قربان  شاکری،  غزل  بازغی،  پژمان 
نجفی، سروش صحت و با هنرمندی 
نویسندگی  و  مدیری  مهران 
و  پاکروان  تینا  کارگردانی  و 

تهیه کنندگی علی اسدزاده است.
تینا  سریال  اولین  مجموعه  این 
خانواده ای  داستان  و  است  پاکروان 
می کند.  روایت  تاریخ  بستر  در  را 
ابتدای شهریور سال  از  داستانی که 
جهانی  جنگ  دوران  در  و   ۱۳۲۰
متفقین  توسط  ایران  اشغال  و  دوم 

تحوالت  سرنوشت  و  می شود  آغاز 
به  را  و یک سرزمین  خانواده  یک 
باهمه  ایران  تاریخ  تصویر می کشد. 
فرازوفرودهایش در زندگی همه ما 
جریان دارد و خاتون داستان زنی از 
روزی  که  است  سرزمین  این  زنان 
زندگی  برای  ایران  در  روزگاری 

جنگیده اند.
موسیقی دان  »خاتون«  سریال  در 
به  نیز  کلهر  کیهان  ایرانی  مطرح 
کرده  همکاری  آهنگساز  عنوان 
کننده  تهیه  اسدزاده،  علی  است. 
تهیه کنندگی  از  پیش  مجموعه  این 
داشته  برعهده  را  قورباغه  سریال 

است. 
با  ادامه  در  ضرغامی  اظهارنظر  این 
واکنشی از سوی کارگردان سریال 

مواجه شد.

»جناب  است:  نوشته  پاکروان  تینا 
در  ضرغامی  مهندس  آقای 
روزگاری که تشویق کردن برایمان 
سخت و تخریب کردن آسان است، 
این  رفته  یادمان  که  روزگاری  در 
سرزمین مال ماست، اینکه خاتون را 
که طرف ایران ایستاده است، دیدید 
و  لطف شماست  و حمایت کردید 

باعث دلگرمی بود.«
به گزارش ایسنا، »خاتون« سریالی 
بازی  با  عاشقانه  و  تاریخی  درام، 
خطیبی،  اشکان  جواهریان،  نگار 
مقدمی،  شبنم  مولویان،  میرسعید 
بهبودی،  رضا  حمیدیان،  بابک 
فروتنیان،  شاهرخ  پسیانی،  ستاره 
بهناز جعفری، مهدی قربانی، مهتاب 
ثروتی و با حضور مهران غفوریان، 
با  و  نعمتی  فرخ  و  دهکردی  پیام 
رضوی،  عاطفه  افتخاری  حضور 
قربان  شاکری،  غزل  بازغی،  پژمان 
نجفی، سروش صحت و با هنرمندی 
نویسندگی  و  مدیری  مهران 
و  پاکروان  تینا  کارگردانی  و 

تهیه کنندگی علی اسدزاده است.
تینا  سریال  اولین  مجموعه  این 
خانواده ای  داستان  و  است  پاکروان 
می کند.  روایت  تاریخ  بستر  در  را 
ابتدای شهریور سال  از  داستانی که 
جهانی  جنگ  دوران  در  و   ۱۳۲۰
متفقین  توسط  ایران  اشغال  و  دوم 
تحوالت  سرنوشت  و  می شود  آغاز 
به  را  و یک سرزمین  خانواده  یک 
باهمه  ایران  تاریخ  تصویر می کشد. 
همه  زندگی  در  فرازوفرودهایش 
داستان  خاتون  و  دارد  جریان  ما 
است  سرزمین  این  زنان  از  زنی 
ایران  در  روزگاری  روزی  که 
سریال  جنگیده اند.در  زندگی  برای 
»خاتون«  موسیقی دان مطرح ایرانی 
کیهان کلهر نیز به عنوان آهنگساز 
همکاری کرده است. علی اسدزاده، 
از  پیش  مجموعه  این  کننده  تهیه 
را  قورباغه  سریال  تهیه کنندگی 

برعهده داشته است.

بازی های جّدی به محتوای آموزشی کتاب های درسی دبستان پیوست

اولین  برای  الفبا« و »بخوانیم«  بازی های جّدی »نورولند«، »هاپی و 
بار به عنوان محتواهای تعاملی در کتاب های »بخوانیم« فارسی اول و 

»نگارش« اول تا ششم دبستان گنجانده شدند.
به گزارش مهر از روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، سیدصادق 
اینکه این سه بازی جدی به منظور بهبود عملکرد  با اشاره به  پژمان 
درسی  کتاب های  در  امسال  از  دانش آموزان  در  آموزش  فراگیری 
عنوان  به  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  افزود:  است،  شده  گنجانده 
حوزه  در  حمایت  و  نظارت  ریل گذاری،  سیاست گذاری،  متولی  تنها 
این  بخش های  همه  به  که  کرده  تالش  همواره  دیجیتال  بازی های 
برنامه های  قالب  در  اکوسیستم  این  متفاوت  حوزه های  و  زیست بوم 

کالن کوتاه مدت و بلندمدت توجه داشته باشد.
اخیر  سال  چند  طی  که  مهمی  برنامه های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
توسط بنیاد دنبال شده، حوزه بازی های جّدی بوده است؛ بازی هایی که 
صرف نظر از رویکرد سرگرمی دارای اهداف آموزشی هستند و عالوه 
بر وجهه سرگرمی می توان از رویکرد آموزشی آن در نظام آموزشی 

کشورمان استفاده کرد.
پژمان اظهار کرد: بنیاد طی ۵ سال گذشته با برگزاری رویداد جایزه 
بازی های جدی گام های مهمی در این زمینه برداشته و به طور خاص 
از شکل گیری هسته های پژوهشی و تولید این بازی ها حمایت کرده 
در  تعاملی  محتواهای  به عنوان  جّدی  بازی  سه  شدن  گنجانده  است. 
کتاب های فارسی اول و نگارش اول تا ششم دبستان نیز در راستای 
این اهداف و معرفی بازی های جدی به خانواده ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام طی تعامل میان معاونت پژوهش بنیاد 
است،  شده  انجام  پرورش  و  آموزش  وزارت  محتوای  تولید  دفتر  با 
قالب  در  تعاملی  محتوای  گنجاندن  پیشنهاد  تعامل  این  طی  گفت: 
 بازی های جدی در کتاب های درسی دانش آموزان به صورت رمزینه  
)QR Code( مطرح و پیگیری شد. درنهایت اینکه از میان بازی های 
جدی پیشنهاد شده برای گنجانده شدن در کتاب های درسی سه بازی 
به  تعاملی،  محتوای  به شکل  بازی های  این  امسال  از  و  انتخاب شدند 
صورت کاماًل رایگان در کتاب های درسی دانش آموزان برای بهبود 

مسیر آموزش آن ها قرارگرفته اند.
رمزینه های  اسکن  با  می توانند  آموزان  دانش  و  خانواده ها  افزود:  او 
اول  ابتدای هر فصل کتاب »بخوانیم«  )QR Code( گنجانده شده در 
شکل  به  که  تعاملی  محتواهای  به  دبستان  ششم  تا  اول  »نگارش«  و 
بازی است و به بهبود فرآیند آموزش در دانش آموزان در قالب انجام 

تمرین هایی کمک می کند، دسترسی داشته باشند.

ماجرای »نعل وارونه زدن« چیست؟
و  دستبرد  دیگران  به  قبایل  برخی  که  قدیم،  »در  ایسنا،  گزارش  به 
شبیخون می زدند، ُسم اسبان خویش را نعل وارونه می کوبیدند تا مسیر 
رفت و برگشتشان مخدوش شود و ردشناسان نتوانند آن ها را پیدا کنند. 
برخی از قبایل حتی نعل کفش های خود را هم وارونه میخ می کردند 
رد  اسبان،  رد  بر  تا، عالوه  را عوض می کردند  پاشنه  و  پنجه  و جای 
خودشان هم قابل پیگیری نباشد. این ترفند، نوعی حیله جنگی نیز بود 

که سواره نظام از آن بهره می جستند تا دشمن مسیرشان را گم کند. 
این مثل در شعر برخی شاعران نیز دیده می شود: 

تا نشان ُسم اسبت گم کنند
ترکمانا، نعل را وارونه زن

)قاآنی(
من کی ام؟ گفتی که گویم خاک نعلین منی

ماه من تا چند نعل باژگونه می زنی؟!

)کمال خجندی(
برگرفته از: ریشه های تاریخی امثال و حکم، مهدی آملی پرتوی.«

منبع: صفحه گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 


